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NOVEMBER  

CRIMMAX  

2018  

  

UITGAVE 1  

  

 

  

° Oktober is gekomen en gegaan en daarmee 

ook de eerste maand van het nieuwe 

academiejaar. Tijdens die maand was de 

redactie van Crimen druk bezig met het maken 

van de eerste editie van de Crimmax, en ook 

al is die een beetje, uh… Uitgelopen…  

Hij is eindelijk hier! Er is al veel gebeurd, 

maar er staat jullie nog veel te wachten in de 

komende maand van november! Lees dus 

maar snel verder! 

° Dit jaar wordt de Crimmax geschreven door 

een nieuw redactielid, namelijk ik; Jonas 

Lelièvre. Je kunt me met vragen, suggesties, 

verklaringen van liefde… bereiken op 

redactie@crimen.be, of ook gewoon op 

jonas@crimen.be 

° Once more unto the Semester, dear friends, 

once more; 

Or close De Muur up with our Leuvense dead.  

 

Jonas 

   

  

Kennis maken met EJW-

verantwoordelijke/ 

schachtentemmer extraordinaire 

Margot? 

Dat kan, op pagina 9!  

  
  

 

  

  

Fotoreportage: Crimen in hun 

natuurlijke habitat. 

 

Bekijk het snel op pagina 11! 
 

  

mailto:redactie@crimen.be
mailto:jonas@crimen.be
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AGENDA  

 

 

  

 MEXICAN FOOD NIGHT – 5/11  

  

CRIMEN KOOKT! 

 

Crimen maakt voor jou op 5 november de 

allerlekkerste tacos en burritos! En nadat 

jullie je buikje hebben volgestopt met al 

dat lekkers, zijn er nog heel wat toetjes 

waar jullie uit kunnen kiezen. 

Pannenkoeken, tiramisu en koekjestaart 

voor slechts 1 euro extra! 

 

We verwelkomen jullie om 19u45, net 

zoals de echte Mexicanen, in Pangaea 

Leuven voor een lekker stukje Mexicaanse 

cultuur. We kunnen echter maar 75 

mensen verwelkomen, dus wees er snel 

bij! Je bent pas volledig ingeschreven als 

je een bevestigingsmail hebt gekregen. 

 

(Ga naar het Facebookevenement voor 

meer informatie en de inschrijvingslink!) 

 

COCKTAILVERKOOP & 

KARAOKE – 6/11 
 

Het is weer zo ver: Crimens beroemde, beruchte 

cocktailverkoop. We herinneren ons die van 

vorig jaar nog allemaal heel goed, of juist niet 

meer… 

 

We zullen vanaf 20u paraat staan met de 

lekkerste cocktails die bovendien erg schappelijk 

van prijs zullen zijn. 

 

Ik hoor jullie al denken 20u, zo vroeg? Wel, we 

starten de avond met een leuke karaoke. Voor 

diegenen die wat moeite hebben met hun 

innerlijke Beyonce eruit te laten komen, 

cocktails kunnen jullie daar zeker bij helpen. 
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 FANCY FAK – 13/11  
  

Het is weer tijd voor een chiquer feestje. 

Trek je mooiste of pak aan en kom 

genieten van heerlijke cava en wijn! Een 

glas of liever een hele fles, de keuze is 

aan jou! 

 

Dresscode: Gala 

 

PROMO 

 

Wijn: €2,50 (Glas) / €12,50 (Fles) 

 

Cava: €3 (Glas) / €15 (Fles) 

 

** Kom zeker in thema!** 

 

  

CANTUSWEEK DAG 1: 

GREASE CANTUS (MET KLA) – 

19/11 
 

Ja, Crimen’s bekende cantusweek is er weer, en 

hij begint al met een knaller van een thema; 

Grease!  

 

Onze eerste partners in crime tijdens de 

cantusweek zijn KLA. De vraag is; do we “Go 

Together”? Ik ben zeker van wel! 

 

Smeer dus een heleboel gel in je haar, trek je leren 

jas aan, loop als “Greased Lightning” naar het 

Crimensecretariaat, en schrijf je in voor deze 

geweldige eerste cantus van onze cantusweek! 
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CANTUSWEEK DAG 2 

(MET VRG) – 20/11 
 

Meer info binnenkort! 

 

CANTUSWEEK DAG 3 (MET 

PEDA) – 21/11 
 

Meer info binnenkort!  

 

 

 
 

CANTUSWEEK DAG 4 

(MET SV CYCLADES) – 

22/11 
 

Meer info binnenkort! 
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THRILL ME, KISS ME FAK – 27/11 
 

Wie houdt er nu niet van een feestje met shotjes! 

Om dit nog beter te maken voorzien we twee 

geweldige promo’s: Blue Thrill en Vanilla Thrill 

(dit laatste moet je zeker eens proberen). Laten 

we eerlijk zijn; dit kan je gewoon niet missen! 

 

PROMO 

 

Blue Thrill: €1 

 

Vanilla Thrill: €1 

 

  

 

  

 

  
 LEZING 

HERSTELBEMIDDELING – 

28/11  

 
“In 2008 kwamen mijn vriendin, haar 

dochter en mijn twee dochters om in een 

auto-ongeluk veroorzaakt door een jonge 

man onder invloed. Toen startte voor mij 

een zoektocht : ik ben mij gaan verdiepen 

in alle aspecten van het leven die te 

maken hadden met het ongeluk.  De 

veroorzaker van het ongeluk ontmoeten 

maakte daar natuurlijk deel van.  De 

bemiddelingsdienst maakte dat mogelijk. 

Ik kom getuigen over wat het met mij 

deed, hem te mogen ontmoeten.” 

 

Een emotionele lezing die beloofd 

interessant te worden. We hopen jullie 

dan ook massaal te zien daar op 28 

november, om 20:00, in de aula Zeger 

Van Hee. 
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VOORWOORD 
 

Beste studenten, 

 

Wees welkom! Ook dit jaar doet Crimen er weer alles aan om jullie welkom te laten voelen in 

het Leuvense. Om dit te realiseren, organiseren we uiteraard veel activiteiten die jullie telkens 

in de agenda kunnen vinden. In oktober staat er bijvoorbeeld een gigantisch sportevenement op 

de planning. Verder stond die maand vooral in het teken van de eerstejaarsstudenten. Zij werden 

verkocht en gedoopt en verkregen daarmee de titel ‘schacht’. Maar meer informatie over 

toekomstige evenementen vinden jullie uiteraard in de agenda en op Facebook. Uiteraard zijn 

er ook nog genoeg fakavonden in de MAXIM’O gepland. Deze gaan altijd door op dinsdagen. 

 

Wij, Flor en Lucas, zijn dit jaar geen redactieleden meer, maar willen vanuit onze functie als 

praeses en vice-praeses van Crimen wel graag een uitsturend woordje doen naar ons kersvers 

redactielid Jonas. Hij heeft het voorrecht om de Crimmax maandelijks te verzorgen en zal dan 

ook zijn uiterste best doen om voor iedereen een zo leuk mogelijk kringblad te maken. Wij 

hebben dan ook veel vertrouwen in zijn werk! 

 

Voor degenen die niet weten wat een Crimmax is, hier een korte uitleg. De Crimmax is een 

kringblad, een boekje van Crimen, de kring voor de studenten criminologische wetenschappen. 

Deze worden telkens tijdens de lessen uitgedeeld en dienen om jullie te vermaken. Elke maand 

wordt er een agenda voorzien, maar misschien nog spannender zijn de wist-je-datjes. Dit zijn 

weetjes over Crimen zelf, het praesidium, de schachten, de overige studenten, enzovoort. Deze 

worden maandelijks verzameld. Stuur deze dan ook zeker door naar redactie@crimen.be. 

 

Dan rest ons nog om jullie allen heel veel succes te wensen met het komende jaar. Probeer een 

goede balans tussen Crimen en de universiteit te vinden. 

 

Liefs, 

 

Flor en Lucas 

 

 

mailto:redactie@crimen.be
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID 

  
Margot Geeraerts 
*EJW & Schachtenmeester*  
 

Beste Margot, welkom bij ons praesidium! Het 

is pas je eerste jaar erin, maar toch heb je al 

wat geweldig werk geleverd. Ik denk 

bijvoorbeeld aan het supertoffe 

eerstejaarsweekend. Voor de schachten die nog 

niet ineenkrimpen bij het simpelweg horen van 

je naam; stel jezelf eens kort voor.  

Oei ineenkrimpen? Ik hoop dat ik niet zo een 

slechte indruk heb achtergelaten 😉 Ik ben dus 

Margot en ik ben dit jaar de schachtenmeester van 

Crimen. Eigenlijk houd ik mij bezig met alles wat 

met de eerstejaars te maken heeft. Van doop en ontgroening tot cantussen, samen andere leuke 

dingen doen en op al hun vragen proberen te antwoorden. Ik sta altijd klaar voor hun en hoop 

er dan ook een fantastisch jaar van te maken!  

 

Je bent misschien wel schachtenmeester dit jaar, nog niet zo lang geleden zat je aan de 

andere kant, tussen de schachtjes. Hoe is het om van getemde naar temmer te gaan?  

Een hele verandering! Ik merk nu zelf ook dat er veel meer werk komt bij kijken dan ik als 

onschuldig schachtje dacht. Doordat ikzelf verkocht, gedoopt en ontgroend ben weet ik ook 

heel goed wat het allemaal is. Mijn motivatie is dan ook om er een nog leuker jaar van te maken 

en mijn jaar te overtreffen!  

 

Over de schachten gesproken, hoe vallen ze mee dit jaar?  

Hier ga ik heel eerlijk in zijn en niet om vriendelijk te zijn, maar ik had er meteen een heel goed 

gevoel bij. Het is een super leuke groep, ze zijn met heel veel en ik denk dan ook dat als de 

dynamiek zo blijft het een crazy jaar gaat zijn. 

 

Oorspronkelijk was voorzien dat je in je functies een partner in crime had, maar 

uiteindelijk ging dat niet door. Is het niet moeilijk om EJW én schachtenmeester solo in 

te vullen?  

Selina is inderdaad helaas moeten stoppen, maar ik sta er nooit echt helemaal alleen voor. Als 

ik vragen heb of hier en daar wat hulp nodig heb dan kan ik altijd bij de rest van het praesidium 

terecht. Ik moet wel toegeven dat het met twee misschien een beetje aangenamer was geweest, 

maar dit is dan weer een mooie uitdaging en daar zeg ik nooit neen tegen.  

 

Zij die je al kennen weten dat je op elk moment, ongeacht je stemming op dat moment, 

een machtige schreeuw kan oproepen om schachtjes die denken dat de regels niet van 

toepassing zijn op hen op hun plaats te zetten. Laat het ons Banshee-achtig noemen, nu 

we toch nog een beetje in de afterglow van Halloween zitten. Hoe doe je dat? Waar haal 

je dat vandaan?  
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Ik probeer zo min mogelijk te roepen op mijn 

schachten, zeker als het niet nodig is. Maar als het dan 

echt moet dan lukt het meestal wel. Hoe ik het doe 

weet ik niet echt, misschien komt het door mijn 

theateropleiding of mijn ervaring als scoutsleidster? 

Laat ons vooral hopen dat het niet te vaak moet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, enough chit-chat, tijd voor belangrijke 

dingen; what’s your poison? Je drank van 

keuze die er altijd voor je is in goede en 

slechte tijden?  

Ik ben een grote fan van cocktails, dat gaat er 

altijd in. Tegen een Flügel of een shotje zeg ik 

ook zelden neen (oeps). Mijn braaf antwoord 

is mango en carambola sap van Appelsientje, 

standaard een bus in mijn koelkast. 

 

 

 

Ten slotte; heb je misschien nog advies, tips, boodschappen, waarschuwingen… voor de 

schachten onder onze lezers?  

Nergens voor terugdeinzen! Sommige dingen lijken veel erger dan ze echt zijn. Smijt je volledig 

en dan wordt het des te leuker. Kom ook zeker naar alle dingen die we samen doen zoals 

cantussen en andere Crimen evenementen, want met hoe meer we zijn hoe leuker 😉 We gaan 

de rest eens laten zien hoe leuk jullie zijn!  

 

 

 

Super bedankt aan praesidiumlid Margot Geeraerts voor ons deze kans te geven haar 

beter te leren kennen! Volgende maand verdiepen we ons weer in een andere 

praesidiumlid! Wie dan wel? Dat moeten jullie in de volgende Crimmax maar 

ontdekken, lezers! 
(Omdat ik het zelf nog niet weet.) 
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THE MANY FACES OF CRIMEN 
 

Foto’s; van nieuwe profielfoto’s tot verloren herinneringen tot bewijs van bak-opleverend 

gedrag. Elke Crimenevenement staat Praesidiumlid Hannes B. (en zijn hulppieten helpers in de 

vorm van andere Praesidiumleden) klaar om beelden te maken die de herinneringen aan het 

evenement in leven houden. Maar de ene foto is al beter dan de andere, en de ene persoon 

reageert anders op het ontdekken dat er een foto van hun gemaakt wordt dan de andere.  

Pak Crimen, bijvoorbeeld. Alleen al binnen het praesidium kan men een hele resem aan emoties 

ontdekken die vastgelegd worden door de lens van het vertrouwde Crimenfototoestel. Laat ons 

er enkele bekijken: 

 

Hier zien we een 

praesidiumlid dat liever 

anoniem wenst te 

blijven, maar met wat 

detectivewerk kunnen 

we ontdekken dat het 

gaat om praesidiumlid 

Emma, die uit 

verlegenheid voor de 

“Bange Schildpad”-

Techniek gaat om 

verborgen te proberen 

blijven. 3/10 daarvoor, 

maar 10/10 voor het 

verwarren van 

schachten. 

 

 

 

 

 

Praesidiumlid Shana gaat 

dan weer in de aanval. Net 

zoals King Kong ziet ze de 

flits van de camera en kan 

ze het niet helpen om in 

een blinde furie te vliegen 

tegen de paparazzo die 

haar wilt fotograferen. 

Ze geeft nog een 

waarschuwingsteken, maar 

de fotograaf negeert het. 

Grote fout. 
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“I’m ready for my close-up. 

Are you ready for your fuck-

off?” 

(De fotograaf – die uit angst 

voor eigen veiligheid 

anoniem wenst te blijven – 

werd later met een zwart 

oog, meerdere ontbrekende 

tanden, en een lichte 

hersenschudding 

teruggevonden in een kast 

waar hij volgens alle 

logische redeneringen niet in 

zou moeten gepast hebben.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De emotie die praeses Flor in 

deze foto tentoonstelt is 

ietwat vaag en moeilijker te 

interpreteren dan de vorige 

emoties. De beste gok van de 

redactie is matig tot zwaar 

gedesoriënteerd en lichtjes 

opgewonden.  
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CRIMEN MEMES 
(want we zijn ook hip met de internetdingen, jaja) 

 

Een verantwoord 

aantal cantussen 

per semester doen 

en 20/20 examens 

halen 

ALLE cantussen in 

een semester doen 

en (hopelijk) 10/20 

examens halen 
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CONNECT THE DOTS 
(AANGEPASTE MOELIJKHEID VOOR DE KATERENDE GEEST) 
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SFEERBEELDEN 
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 WIST JE DAT …   
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

• … Praesidiumlid Arno graag alpaca’s martelt? Zijn instrument van keuze is een 

hamer. 

• … Schacht Indra dat ook graag doet? Haar specialiteit is water-/bierboarden. 

• … Praeses Flor dan weer niet eens het verschil tussen een alpaca en een lama kent, 

ondanks dat hij het pas uitgelegd heeft gekregen? 

• … Schacht Klara een succesvolle carrière tegemoet gaat als police sketch artist? 

• … Praesidiumlid Jens de perfecte misdaad kan plegen? Hij is namelijk onherkenbaar 

op zulke schetsen. 

• … maar dat Praesidiumlid Jente dan wel misschien de schuld krijgt in de plaats? 

• … het praesidiumweekend nog voor de start van het academiejaar al meer dan 

rijkelijk voorzien was van bakken bier? 

• … dit kwam door de aanwezigheid van liggende linten en losse lippen op het 

eerstejaarsweekend?  

• … het zelfs een recordaantal op twee dagen tijd was? 

• … Dat niet het enige record was? Er was ook een recordaantal eerstejaars op het 

eerstejaarsweekend?  

• … “deze eerstejaars heel wat babies hebben gemaakt?” 

• … het vorige wist-je-datje u werd aangeboden door Praesidiumlid Arno? 

• … niet alle eerstejaars even zindelijk zijn? 

• … de exacte correlatie tussen het zindelijkheid-wist-je-datje en het babies-wist-je-

datje niet bekend is? 

• … Praesidiumlid Emma wel erg gefixeerd was op het concept van scissoring? 

• … er nogal, uh… “Twijfelachtige” foto’s zijn teruggevonden op het Crimen-

fototoestel na het eerstejaarsweekend? 

• … het onbekend is wie die genomen heeft? 

• … maar dat Praesidiumlid Hannes H. toevallig niks wou zeggen zonder advocaat? 

• … de middelengebruik-gerelateerde afdeling van een ziekenhuis de Afdeling 

Toxicomanie heet?  

• … een bepaald Praesidiumlid een midlifecrisis doormaakt sinds ontdekt werd dat hij 

al grijs haar heeft? 

• … dat Praesidiumlid nog steeds in de ontkenningsfase zit?   

• … het bos waar het eerstejaarsweekend plaatsvond blijkbaar wel héél comfortabel is? 

Niet één, maar twee Praesidiumleden voelden zich geroepen om er de nacht door te 

brengen (onafhankelijk van elkaar). 

• … andere Praesidiumleden dan weer het toilet verkiezen als porseleinen bed? 

• … we dat Praesidiumlid toch maar in het bos gingen zoeken, gewoon uit gewoonte? 

• … het Praesidium fan is van poezen? 

• … we relatief weinig Pappenheimers doen bij Crimen? 

• … Praesdiumlid Arno in zijn functie als Cantor ondanks dat feit het toch een goed 

idee vond om een Pappenheimer te doen op de allereerste Crimencantus van het jaar?  
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• … dit waarschijnlijk een heel deel schachten heeft getraumatiseerd?  

• … Praesidiumlid Jonas (yours truly) banden met andere kringen schept? Hij en de 

Vice-Praeses van De Kelten sloegen letterlijk de handen in elkaar om veilig de tafel 

over te steken zodat ze de muur konden gebruiken voor de Pappenheimer. 

• … niet alle Praesidiumleden zich volledig toewijden tijdens de Pappenheimer? 

• … deze Praesidiumleden zwak zijn, dat hun bloedlijnen zwak zijn, en dat ze de winter 

niet zullen overleven?  

• … Praesidiumlid Margot enorm goed werk heeft geleverd bij het temmen van die 

wilde cantussers? 

• … er een paar vrouwelijke schachten zijn die wel heel gepassioneerd zijn bij het 

trachten de overwinning te behalen tijdens de Annemariekes? 

• … Praesidiumlid Jonas (me again) nog steeds niet zeker is of het telefoonnummer dat 

hij in zijn enveloppe vond tijdens de Messagefak niet werkt omdat het een vals 

nummer is, of gewoon omdat het fout geschreven was? 

• … Praesidiumlid Jonas (you know the drill) een geharde crimineel is? 

• … de Leuvense Politie tegelijkertijd opmerkelijk lax en goed grondig is? 

  

 

 

 

QUOTE VAN DE MAAND 
(Speciaal voor die uitstellers die hun boeken nog steeds niet hebben opengedaan.) 
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